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Un convidat molt especial / Què aprenem a taula? 

 

 

Aprenem per imitació 

Vos heu fixat alguna vegada quantes 

coses heu aprés imitant els altres? 

Segur que moltes vegades, mentre 

jugueu, heu imitat el so d’un tren o d’un 

gat, heu mogut les mans com si conduíreu un cotxe o una moto, o heu cuinat i servit un menjar 

deliciós imaginari.  

Totes estes coses, amb les quals vos ho passeu tan bé amb els vostres amics i amigues, les heu 

apreses imitant sons i accions que tenen lloc al vostre voltant. 

Què vos pareix si hui juguem a imitar les accions que fem mentre mengeu amb els amics o amb la 

família? 

El mestre o la mestra han preparat unes activitats perquè vos ho passeu molt bé. 

Descobrim-les! 

 

  

 

 

 

 

 

Treball en equip 

1 _ Taller de teatre 

2 _ El convidat especial 
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Un convidat molt especial / Què aprenem a taula? 

1 _ Taller de teatre 

 

Heu anat alguna vegada a un restaurant? Vos heu 

fixat què passa en la resta de taules?  

Pot ser que en una riguen a tothora, mentre s’expliquen 

coses i pot ser que en una altra estiguen tots callats, 

pendents del telèfon mòbil.  

En el joc que farem ara, haureu d’imitar com es 

comporten els diferents personatges a taula, per a 

decidir, després, en quina taula vos agradaria més poder estar.  

 Estigueu molt atents al mestre o la mestra mentre vos explica com s’hi juga.  

Preparats per al taller de teatre? 

 

  2 _ El convidat especial   

 

Vos imagineu que un dia va a dinar a casa vostra una persona que vos agrada molt? Pot ser el 

protagonista de la vostra sèrie preferida, un esportista que vos encanta o el protagonista d’un canal 

de Youtube amb qui vos divertiu molt. 

Segur que voldreu que tot isca redó, veritat? En el joc 

que farem ara, haureu de pensar en tot el que ajudaria 

perquè tant vosaltres com el convidat especial estiguéreu 

molt a gust i, a més, tinguéreu l’oportunitat de parlar amb 

ell i conéixer-lo millor.   

Estigueu atents al mestre o la mestra mentre vos explica com es fa esta activitat. 
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